Een zee aan ruimte

NIEUW

De Karsten Opera 2400:
royale tent voor 2 personen
Verlangt u naar een compacte Karsten Tent maar wilt u niet inleveren
op kwaliteit en comfort? Dan is de Opera 2400 precies wat u zoekt!
Een moderne tunneltent die lichter is dan zijn voorgangers en ruim plaats
biedt aan 2 personen.
Royale ruimte
De Opera 2400 is een lichte tent die niet
alleen in een mum opgezet is maar daarbij
van werkelijk alle gemakken is voorzien.
Dankzij het hoge ontwerp over de gehele
lengte, de grote ramen aan weerszijden en
voldoende ventilatiepunten is het binnen
goed toeven. De ruime moderne luifel die
aanritsbaar is wordt standaard meegeleverd
en zorgt voor voldoende schaduw en luwte
bij zon, wind en regen.

Volledig compleet
Voor dit ontwerp heeft Karsten wederom
gekozen voor een vast kuipzeil van bisonyl
maar ditmaal voorzien van een klapkuip.
Hierdoor kan de hoge entree gemakkelijk
verlaagd worden tot aan de grond, en klapt
u ‘m bij nacht of regen in een mum weer
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omhoog zodat tocht en vocht buiten de deur
blijven! Liever ook geen beestjes in de tent?
De Opera 2400 is standaard uitgerust met
een dichtritsbare hordeur. Kamperen was nog
nooit zo comfortabel en compleet!

Opgezet in een mum
Natuurlijk is ook deze Karsten tent opgezet
in een handomdraai. De stoksleuven
bevinden zich aan de buitenzijde van de
tent waardoor deze, zodra de tentstokken
zijn doorgevoerd, eenvoudig dichtgeritst
kunnen worden. Zo staat de tent soepel
en snel, stevig als een huis. Met het hoge
plafond, de verlaagbare entree en het
relatief lichte gewicht is de Opera 2400
een compacte en comfortabele tent waar
u nog jarenlang plezier van zult hebben.
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Opbergruimte
Naast het hoge ontwerp, waardoor een fijne
stahoogte is gerealiseerd over de gehele lengte,
staat de brede opzet garant voor een zee aan
ruimte. Om optimaal gebruik te maken van de
oppervlakte aan de zijwanden kunnen eenvoudig
diverse opbergsystemen bevestigd worden.
Zo kunt u bagage overzichtelijk organiseren
en blijft de vloer vrij toegankelijk.

Stormvast en regenbestendig
Het tentdoek van 100% Ten Cate katoen en het
kuipzeil van bisonyl maken de tent niet alleen
stormvast en regenbestendig maar eveneens een
fijne en veilige plek om de voeten droog te houden,
zelfs tijdens de zwaarste onweersbuien. Dankzij
deze kwaliteit kwam de Karsten Tunneltent in 2015
als beste uit de Grote Tententest van de ANWB.
Met de Opera 2400 staat Karsten wederom garant
voor een zorgeloze kampeervakantie!

Karsten Opera
Aantal personen

240 cm

Opzettijd

30,8 kg

Afmeting (l x b x h) cm

190 cm

160 cm

410 cm

2-3
15 min.

Gewicht

220 cm

2400

410 x 240 x 190

Materiaal tentdoek

100% Ten Cate katoen

Materiaal kuipzeil

Bisonyl

Kleur

donkerbeige met zwarte accenten

Prijs

1899

Optioneel
Organizer L

99

Organizer XL

125

Kapstok

35

Karsten Tenten:
dan zet je echt wat neer!
Prijzen in euro’s, inclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden. Het is niet mogelijk
om met creditcard te betalen. Karsten Tenten B.V.
vraagt een aanbetaling van 10%.
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